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SAĞLIKLI
YAŞAM
ELİMİZDE
Editör’den
Değerli Okurlar,

Merhaba Dostlar,

Dünya zenginliklerle dolu ama en büyük zenginliğimiz sağlıktır..
SAĞLIK; BİR KİŞİNİN BEDENEN RUHEN VE SOSYAL YÖNDEN TAM
BİR İYİLİK HALİNDE OLMASIDIR.. Hayatımızı mutlu ve huzurlu
geçirmenin en önemli yolu sağlıklı olmaktır. Sağlığımız yerinde
olmadığı zaman canımız hiçbir şey yapmak istemez, hiçbir şeyden
tat alamayız.

Zaman o kadar çabuk akıp geçiyor ki, bir yandan zamana
ayak uydurmaya çalışırken, bir yandan da çalışıp üretmeye
devam ediyoruz. Üç ayda bir mevsimlik olarak çıkardığımız
bültenlerimizin sonbahar sayısıyla buluşturuyoruz sizi. Ve
yine yeniliklerimizden bahsetmek istiyorum. Mavi Denizim
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezimizin bünyesinde
faaliyete geçirdiğimiz Mavi Denizim Psikoloji Danışmanlık
ofisimiz ve Sağlıklı Yaşam Merkezimizle sizlere sunduğumuz
hizmetlerimize yenilerini ekliyoruz. Hedefimiz kendimizi
geliştirerek eğitimlerimizde kalitemizi taçlandırmak ve
her biriyle inanarak ve güvenerek yola çıktığımız ekip
arkadaşlarımızla sizlerin memnuniyetinize layık olmaktır.
Bizim en büyük referansımız sizlersiniz.

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek,büyük bir oranda insanın yaşam
şekliyle doğrudan ilgilidir..Uygulaması kolay bazı kurallara uyarsak,
sağlığımızı koruyabilir ve sağlıklı yaşam sürdürebiliriz...
İşte, sağlıklı ve zinde yaşam sürdürmenin ALTIN kuralları;
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sevgi yüklü olun.
Yeterli ve dengeli beslenin (fazla yağ,şeker ve tuzu
hayatınızdan çıkarın. Tabağınızın yarısını sebze ve meyvelerle
doldurun. Meyve ve sebzeleri mevsiminde yiyin. Fast-food
alışkanlıklarından ve hazır gıdalardan uzak durun. Ev ve el
yapımı gıdalarla beslenin.)
Düzenli uyuyun (günde en az 7- 8 saat).
Yürüyüş ve spor yapın. (günde en az 30 dak )
Zararlı alışkanlıklardan uzak durunuz ( sigara,alkol vb).
Stresi hayatınızın dışında tutun.
Bol su için (günde 2-3 litre), suyu yanınızdan ayırmayın.
Pozitif düşünün, hayata ve olaylara olumlu açıdan yaklaşın.
Her gün duş alın.
Sağlık kontrolünüzü düzenli yaptırın ( yılda bir kez), erken
teşhis hayat kurtarır.
Sizlere huzur ve mutluluk verecek güzel dostlar edinin.
Doğa ile iç içe olun, sağlıklı ömür için olmazsa olmazlardandır.
Gülümseyin,beyin yükünü azaltır.
Sahip olduklarınızın değerini bilin.
Beyin sporu yapın, bulmaca çözün, kitap okuyun, vb.
Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun.
İdeal kilonuzu koruyun.
Meditasyon yapın.

Hadi Kolay Gelsin
SAĞLIK DOLU GÜNLERİNİZ OLSUN.

Siz bu bülteni okurken biz gelecek sayımız için çalışmaya
başlamış olacağız. Biliyorsunuz bültenimizin içeriğinde
her sayımızda a’dan z’ye özel eğitime dair aradığınız her
şeyi bulabilmeniz için farklı temalara değiniyoruz. Kurum
müdürümüzün her sayımıza kattığı değerin yanı sıra,
kıymetli eğitimcilerimizin birikimlerini sizlere aktarıyoruz.
Sizden gelenler köşemize çok değer veriyoruz. Çünkü
yüreklerimize dokunuyorsunuz. Biraz da olsa duygularınıza
tercüman olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeniliklerimizi
sizlerle tanıştırırken, sınıf içi etkinliklerimizle yavrularımızın
gün içerisindeki performanslarını sizlere yansıtabiliyoruz.
Kurumumuz gibi bültenimizde sizin. Bilmenizi isterim ki,
katkılarınıza ve önerilerinize açığız.
Ve gelelim güzelim sonbahara… Sonbahar hüzün mevsimidir
derler. Ve hüzün bir rahmettir her kalpte olması gereken.
Sonbahar insanın içine dönüşüdür. Her sonbaharda belki de
hiç duygusuna şahit olmadığımız küçük öyküler uydururuz
kendimizce. Belki de bir çoğumuzun içinden geçer yere
düşen her yaprağı alıp dalına geri koymak. Biraz üşümek
iyi gelir hepimize. Sıcacık tarhana çorbasının kokusu daha
bir tanıdık gelir. Sonbaharın bize hüzün ve kasvet değil,
mutluluk getirdiğine inanıyorum. Bu güzel sonbahardan
sonra kışın “kar yağmış” müjdesiyle uyanacağımız sabahlar
bekliyoruz. Tabiat hakediyor bembeyaz gelinliğini giymeyi…
ve bizler hakediyoruz bembeyaz umutlarla yeşile kavuşmayı.
Belki biraz üşürüz, belki biraz kendimizle yalnız kalırız. Yeter
ki kalplerimiz üşümesin.
Saygıyla ve sağlıkla kalın...

ALİ GÜLENÇ
KURUM MÜDÜRÜ

AYSUN ELMAS
SOSYOLOG/HALKLA İLİŞKİLER

Özel Eğitimde
İLKLERE İmza Atmaya
Devam Ediyoruz

İÇİNDEKİLER
Sayfa 04

Belirli Gün ve Haftalar

İletişim;

0312 527 4 527
0545 302 12 32

Sayfa 05

Radyo
Mavi Denizim
Gönlümüzden Gönlünüze

www.mavidenizimsym.com

Mavi Denizim
SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ

Sayfa 06

Mavi Denizim
Kulüp Faaliyetleri
Sayfa 07

Psikoloğumuz diyor ki...
Sayfa 08

ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ

EGZERSİZ DANIŞMANLIK

SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ

Mavi Denizim
PSİKOLOJİ ve DANIŞMANLIK

Sınıf İçi Etkinliklerimiz
Sayfa 12

Dil ve Konuşma
Sayfa 13

Oyunun Terapide
Yeri
Sayfa 14

Mutlu Çocuk Yetiştirmek
için 10 Altın Kural

BİLGİ VE RANDEVU İÇİN;

0544 290 63 28
Seanslarımız;
Sınav Kaygısı
Kaygı Bozukluğu
Panik Atak
OKB
Depresyon
TSSB
Sosyal Fobi

Müdahale Programlarımız;
Davranış Problemleri
Özgüven Problemleri
Yas
İlişki Problemleri
Travma
Anoreksiya

Dikkat Eksikliği
Disleksi
Okuduğunu anlama
DONA
Disgrafi
Diskalkuli

www.mavidenizimpsikoloji.com

PREP
O-DMP
Check Up
Okul öncesi Disleksi
BUU
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Cumhuriyetimizin

98.

yılını
kutladık.

Mustafa Kemal
Atatürk’ü
ebediyete intikalinin yıldönümünde
saygıyla anıyoruz.

Tüm Engelleri
SEVGİYLE
Aşıyoruz

Dil konuşma programımız
mezunlarını vermeye
devam ediyor.
Erken müdahale ile
doğru uygulanmış
eğitim süreçlerinden sonra
işte yeni mezunlarımız;

Öğretmenler Günü
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Mavı Denizim
Özel Eğitim Kulüp Faaliyetleri

Spor kulübümüz jimnastik kurslarıyla
yavrularımıza keyifli vakitler sunuyor

Jimnastik
kursu
başlıyor

Haftanın iki günü iki farklı grupla
başlayacak dersler için kontenjanlar
sınırlıdır.
Ayrıntılı bilgi için;

0 545 302 12 32
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SAV
UNM
SA
VU
NM A

MEKAN
ME
KANİZM
İZMALA
ALARI
RI

Nasıl ki vücudumuzda bir mikrop bulunduğunda hücrelerimiz
savunmaya geçer. Bu mikrobu yok etmek için normalinden fazla çaba
sarf eder, bilincimiz de kendini koruma altına almak için aynı şekilde
tepkiler verebiliyor.

FİRDEVS KURUOĞLU
PSİKOLOG

Mesele şu ki kısa sürede savunma mekanizmalarını kullanmak kişiye
iyi gelirken, uzun sürede ciddi anlamda yaralanmalara, problemlere
hatta psikopatolojiye sebep olur. Psikolojide bir takım savunma
mekanizmalarından bahsederiz.
Bunların en yaygını;
Bastırma:

Regresyon:

- Canımızı yakan olayları yakmıyormuş
gibi davranmak. Bir nevi halının altına
süpürmek .
- Zihin bu olayları bilinç dışına iter ve kişinin
o an canı yanmaz. Fakat bu mekanizma
anlık iyi gelir. Yılların birikimiyle kişi
anlamsız yerde, anlamsız bir zaman
diliminde kendini ağlayarak bulabilir.
Yahut bir takım psikopatolojilerle ( kaygı
bozukluğu, depresyon , o.k .b) karşı karşıya
olabilir.

- Regresyon çocuklarda çok görülür, çocuk
zor dönemlerden geçtiğinde, duygusal
anlamda bazı olayları kaldırmaya hazır
olmadığında gerileme gösterebilir. Anne
babası boşanma sürecinde olan çocuk
daha önce tuvalet eğitimi aldığına rağmen
alt ıslamaya başlıyorsa regresyondan
bahsedebiliriz.

Karşıt tepki geliştirme:
- Sahip olduğu duygunun tam tersini
hissetmek olarak tarif edebiliriz.
Âşık
olduğumuz kişiden nefret etmek gibi
örneklendirebiliriz. Ya da zarar veren bir
ebeveyne karşı hissedilen öfkeyi aşırı
sevgiye dönüştürme mekanizması da karşı
tepki geliştirme olarak adlandırılabilir.

Yansıtma:
- Kişinin kendi kusurlarını ya da olumsuz
yönlerini karşı tarafa aktarması
ya
da hatasını kabul etmeyip başkasını
suçlaması yansıtma olarak adlandırılır.
Yansıtmanın en yaygın örneği, öğrencinin
derse çalışmayıp hocanın tutumundan
kaynaklı kötü not aldığını düşünmesidir.

Yön Değiştirme:
- Gereken duyguyu gereken kişiye
aktarmak yerine başkasına o duyguyu
yansıtmaktır.
Yön değiştirmenin en yaygın örneği, iş
yerinde patrona karşı olan öfkemizi evde
eşimize ya da çocuğunuza aktarmaktır.

Telafi:
- Kusurlarımızı bir şekilde telafi etmeye
çalışmak. Mesela kişinin kusurlarını telafi
etme niyetiyle sürekli başarı peşinde
olması, daima iş peşinde koşması özündeki
eksiklikleri kapatma çabasında olduğunun
göstergesi olabilir.

İçine atığın,
görmezden
geldiğin
her şey
er ya da geç
seni
yaralar...
Kişi huzursuz
olduğunda bu
huzursuzluğu ne
hissetmek ne de
yansıtmak ister.
Bu yüzden bu
duyguları bilinçsizce
hissetmemeyi
tercih eder. Bunun
içinde savunma
mekanizmalarını
kullanır.
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OYUN BECERİLERİ VE
SOSYAL ÇEVRE

OYUN BECERİLERİ ÇOCUĞU
NASIL ETKİLER

O

O

tizmli çocukların dil, iletişim ve dikkat tolama
gibi yeteneklerde yaşadıkları zorluklar,
yakın çevreleri ve yaşıtları ile sosyalleşmelerinde
sorunlar doğurmaktadır. Bu farklılıklar temel
etkileşimleri yaşıtlarından katbekat daha zor
gerçekleştirmelerine neden olmaktadır. Duygu
ve ihtiyaçların aktarılmaması, otizmli bireylerin
toplum içerisinde yer almalarını güçleştirmektedir.
Sosyal çevrelerindeki farkındalık eksikliği otizmli
bireylerin temel yeteneklerini geliştirmek için
ihtiyaç duyduğu sağlıklı koşullara ulaşmasını
engellemektedir. Oyun becerileri bu gelişime
katkıda bulunabilir.
Otizmli bireyler için özellikle iletişim ile ilgili
konularda
toplumdaki
uygun
davranışları
bilmek ve bunlara göre davranmayı öğrenmek
diğer çocuklara kıyasla daha zordur. Bu sebeple
otizmli bireyler kendileriyle iletişim kuran
çocukların etkileşim tekliflerine beklenenden
farklı tepkiler sergileyebilirler. Bu farklılıkları
yoğun olarak hisseden otizmli bireyler, iletişim
başlangıçları kurmak konusunda da çekimser
davranabilmektedir.

Otizmde
Oyun Becerilerinin
Önemi
Çocuğun topluma uyum sağlamasına giden
yoldaki ilk adımlardan birisi oyun becerileridir.
Otizm spektrum bozukluğu tanısı ile yaşayan
çocuklar, toplum içerisinde kendine yol
bulmaya çalışan diğer bireylerden daha fazla
sorun yaşarlar. Bu nedenle otizmli çocuklarda
bireysel gelişimi desteklemek kadar, topluma
uyum becerilerininde desteklenmesi büyük
önem taşır.

yunlar eğitim sürecine istekliliğin arttırılması, motor
becerilerin geliştirilmesi, yeni becerilerin öğrenilmesi ve
iletişim yeteneğinin kuvvetlendirilmesi için önemli olanaklar
sağlamaktadır. Oyun süresince çocuklar hem kas hem de
zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı yakalarlar.
Çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak nesneleri ayırt etmeyi,
hangi nesneyi nerelerde kullanabileceklerini ve birbirinden
farklı nesneler arasında ilişki kurmayı öğrenirler. Gündelik
hayattaki yemek yemek gibi birçok temel ihtiyaçlarını bu
oyunlar sayesinde kendi başlarına karşılayabilmeye başlarlar.
Ayrıca oyunlar çocukların dil ve hatta okuma yazma
becerilerine de olumlu etkiler sunmakta, öğrenme sürecini
desteklemektedir.
Normal gelişim gösteren çocuklar, çevrelerini izleyerek, rol
modellerini ve düzenli faaliyetleri çoğunlukla kendiliğinden
ayrıştırabilmektedir. Büyüklerini mutfakta yemek hazırlarken
gören çocuklar, büyüklerin küçüklere karşı koruyucu bir rolü
sahiplendiğini doğrudan kavrayabilirler ve bu öğretilerini
oyunlarına taşırlar.

Oyun Becerilerini Pekiştirme
Çalışmalarını Desteklerler
Otizmli çocuklarda oyun becerilerini
desteklemenin bir başka yolu ise uzman psikolog
eşliğinde yürütülen yönlendirmesiz oyun
terapisi yöntemidir. Yetişkinler gibi kendilerini
ifade edemeyen çocukların konuşma dili
oyun üzerinden olduğundan, otizm spektrum
bozukluğunun beraberinde getirdiği semptomları
en aza indirecek en iyi yöntemlerden bir tanesidir.
Çocuğa ayrılan özel odada gün ve saatte sınırları
öğrenebilir, agresyon davranışları azalabilir ve
kendini anlaşılmış hissedebilir.

KEZİBAN ALASOY
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ/
UZMAN ÖĞRETİCİ
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Biz, bir aileyiz

kenetlendikçe büyüyen...

Acıyı, tatlıyı, hüznü, neşeyi, iyiyi, güzeli, keyfi,
kederi, paylaşıyoruz.
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NURTEN FIRAT
ODYOLOJİ VE KONUŞMA
BOZUKLUKLARI UZMANI

Ne zaman bir
dil ve konuşma terapistine
başvurmalıyım?
3 Yaşında cümle kuramıyorsa,
isteklerini işaretlerle ya da tek
kelime düzeyinde ifade ediyorsa,

6 Yaşında ve hala -r- sesini üretemiyorsa,

4 Yaşını doldurduğu halde
konuşması anlaşılamıyorsa,

2 – 6 Yaş arasında dönem dönem
konuşurken takılmaları oluyorsa ve bu
takılmalar 6 aydan uzun sürüyorsa ve bu
durum çocuğu aileyi endişelendiriyorsa,

İletişim kurmada güçlük yaşıyor, göz kontağı
kurmuyor, dikkat yöneltmiyor, karşısındaki
kişinin niyetini duygu ve düşüncelerini
anlamakta zorlanıyorsa.

Her çocuk bireysel gelişim gösterir ve bu gelişimin ilk temeli sizlersiniz.
Sizlerin gözlemleri bizler için çok önemli ve değerlidir. “Acaba” sorusunu yönelttiğiniz
anda çocuğunuzun özel eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız kurumumuzda
Dil Konuşma Terapistlerimizin yapacağı değerlendirmelerle sonuca ulaşabilriz.

Değerlendirmelerimiz
ÜCRETSİZDİR
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Oyunun
Fizyoterapide Yeri
Oyun çocuğun hayatının merkezinde yer alan, ona kimsenin öğretemeyeceği şeyleri
öğreten; ustalık, özgürlük, eğlence ve memnuniyet duygusu sunan bir motivasyon
kaynağıdır.
Oyunu vücut yapı ve fonksiyonlarına olan etkisi açısından değerlendirdiğimizde, gelişimsel
anlamda önemli bir role sahiptir.
⇒

⇒

⇒
⇒

Fiziksel hareketlilik, ince ve kaba motor beceri, denge,
koordinasyon ve esneklik gerektiren aktiviteler
çocuğun bedensel gelişiminde;
Objelerle ve çevre ile etkileşime girme, problem
çözme, zaman ve mekanı kullanabilme,sınıflandırma,
eşleştirme, ölçme, karar verme gibi fırsatlar bilişsel
gelişiminde;
Farklı tatlar, kokular, sesler, hareket deneyimleri
duyusal gelişiminde;
Akranları, diğer insanlar ve canlılarla iletişime
girme, toplumsal kuralları fark edebilme, paylaşma,
sorunlarını dile getirme, başkalarına yardım etme,
kendi isteklerinin farkına varma gibi oyunun sunduğu
olanaklar çocuğun psikososyal gelişiminde oldukça
önemlidir.

Fizyoterapistler; aktivite odaklı, algısal motor, nörogelişimsel, duyu
bütünleme temelli referans çerçevelerini oyunla birleştirerek tedavi
sürecini planlamaktadır.
Fizyoterapistler pediatrik rehabilitasyonda çocuğun yapmak istediği,
yapması gereken veya kendisinden beklenen aktiviteleri; dahil
olmaktan keyif aldığı durumlarla eşleştirerek, bireyselleştirilmiş bir
müdahale çerçevesi çizer. Çocuklar baş edebileceği zorluk seviyesine
göre ayarlanmış ve kendisini eğlendirecek unsurlar içeren terapatik
aktivitelere katılım için istekli hale gelir.Çocukların günlük yaşam
aktivitelerini gerçekleştirebilmelerinde motor, bilişsel, duyusal
becerilerin yanı sıra amaçlanan fonksiyonel hedefe ulaşmak için
yeterli düzeyde istek ve motivasyona sahip olmaları da önemlidir.
Çocuklar çoğu zaman oyunun temel bileşenlerini barındıran
aktivitelere katılmak için gerekli motivasyona sahiptir.
Bu sebeple terapistler fonksiyonel aktiviteler için
gerekli bilgi ve becerileri öğretmede, oyunun bu
motivasyonel boyutunu göz önünde bulundurur ve
oyunu performansı geliştirmenin doğal bir aracı olarak
görür.
Fizik tedavide hedefe yönelik egzersiz aktiviteleri ile
seanslar boyunca fonksiyonel aktivite ile çocuğa çekici
gelen bir oyun arasında bağlantı kurulur ve böylece
hedefe ulaşma ihtimali güçlendirilir.

ÖZNUR GÜMÜŞ
FİZYOTERAPİST
Oyun çocuğun birincil aktivitesi olmanın yanı sıra
fizyoterapi faaliyetleri açısından da önemli bir yere sahiptir.
Tedavi hedeflerine giden yolda başvurulan etkili bir yöntem
olarak oyun öğrenmeyi kolaylaştırır ve çocuğun tüm gelişim
basamaklarını destekler.Seans sırasında dikkati canlı
tutmak, ilgiyi sürdürmek ve aktif görev almayı desteklemek
amacıyla terapatik oyun aktiviteleri kullanılır. Bunun yanı
sıra, çocuğun tedavi sürecinde kendini güvende hissetmesi,
aktiviteyi yapabilme cesareti bulması ve terapist ile anlamlı
bir bağ kurmasında da oyunun önemli bir yeri vardır.

Radyo
Mavi Denizim

Narsist Kişilik Bozukluğu

G ö n lü mü z d e n G ö n l ü n ü z e
FİRDEVS
KURUOĞLU
PSİKOLOG

Canlı yayın
17.11.2021
SAAT: 13:00

ESMA NUR
TOPOĞLU
PSİKOLOG

Hasbihal, Psikogündem ve Bir konu bir konuk programlarımızla sizlerleyiz.
Web sitemiz üzerinden linkimizi tıklayarak dinleyebilirsiniz.

www.radyomavidenizim.com | www.mavidenizim.com
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mutlu çocuk yetiştirmek için

10

altın
kural

Yaşamımız boyunca birçok acı tatlı, iyi kötü, güzel çirkin, sevgi dolu sevgisiz anlar yaşarız.
Önemli olan bu anlarda dahi öz huzurumuzu elimizde tutabilmektir. Dünyaya gelen her
çocuk, annesi babası tarafından yetiştirilemiyor maalesef. Bu yazı çocuk yetiştiren tüm
bireyler için yol gösterici olması amacıyla kaleme alınmıştır.
SEVGİ HOLTACI
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ÖĞRETMENİ/ UZMAN ÖĞRETİCİ

Tutarlı olun: Tutarlılık; herkesin kendisi için istediği

Mükemmel diye bir şey yoktur: Mükemmel
olmasını istemek çocuğa zarar verir. Kimse mükemmel
değildir. Sizler de değilsiniz. Eksiklerimizi ve
yapamadıklarımızı çocukların tamamlamasını istemek ve
zorlamak mutsuz birey yetiştirmek için yapılan bilinçsiz
davranışlardır.

Sevginizi doğru şekilde gösterin: Kuşkusuz

Geçmişte yaşamak ve yaşatmak: Sürekli

Yapabileceği işleri elinden almayın: Çocuklar

Önemli olduğunu ona hissettirin: Hepimiz

Rekabet değil işbirliği öğretin; Rekabetçi
yaklaşım her birey için uygun değildir. Herkeste aynı
etkiyi göstermez. Ama işbirliği duygusu, bütünleştirici,
öğretici ve içinde saygı barındıran bir duygudur. Takım
sporları, gurup çalışmaları, birlikte oynadığınız oyunlar,
okul projeleri gibi faaliyetlerde birleştirici ve tamamlayıcı
yaklaşımda bulunmayı tercih edin.

Kıskanmayın: Kıyaslanmaktan hoşlanan birey yoktur.
Hoşunuza gitmeyen, rencide edici ve özgüven kırıcı bu
davranışı çocuklarınıza uygulamayın. Herkes dünyaya
farklı parmak iziyle gelirken okulda aldığı notlar, sosyal
ve fiziksel becerileri yüzünden kıyaslanmayı haketmez.
Herkes özeldir. Hepimizin becerileri farklı farklıdır.
Mutsuz çocuk sürekli etrafındaki yaşıtlarıyla kıyaslanan
çocuktur; untmayın!

Saygı göstermeyi öğretin: Bireyin sahip olması
gereken temel duygulardan biri de; kendisine ve
başkalarına saygı duymasıdır. Çocuklarımıza bu
durumu ancak davranışlarımızla gösterebiliriz. Onlar
bizim aynamızdır. Ne konuştuğumuza değil nasıl
davrandığımıza bakarlar ve bu şekilde kendilerini
yönlendirirler. Eşimize, arkadaşımıza gösterdiğimiz saygı
onlar için yol gösterici olur.

Sorgulamayı öğretin: Çocuklarımıza isteklerini,

ama çoğu zaman karşısındakine uygulayamadığı bir
kavramdır. Çocukların yetiştirildiği ortamda olması
gereken en önemli davranış biçimi tutarlılıktır. Doğru rol
model olabilmek; sözlerimizle davranışlarımızın birbirine
örtüşmesi ile mümkün olur. Sürekli paylaşmanın olmazsa
olmaz olduğunu konuşan bir babanın acil bir durumda
ihtiyacı olan arkadaşına arabasını vermemesi tutarsızlığın
en basit örneğidir.

her anne baba çocuğunu çok sever. Önemli olan bunu
doğru biçimde göstermek ve sevginin koşuluz olduğunu
öğretmektir. Koşullar ve istekler üzerine kurulmuş sevgi
ilişkileri, hem karşılıklı güven sorgulamasına açıktır,
hem de temel olarak değersizlik hissi yaşatır. Her birey
koşulsuz sevildiği zaman mutludur ve koşulsuz sevmeyi
öğrendiği zaman huzurludur.

hangi yaş gurubunda olursa olsun işe yaradığını
hissetmek ister ve bu duygu var olma güdülerini
güçlendirir; yeterlilik hissini pekiştirir. Merdivenden
çıkmak, masa hazırlamak, kapıyı açmak ve bunun gibi
her yaş gurubuna uygun birtakım fiziksel eylemleri
gerçekleştirmesine izin vermek çocuğunuzun özgüvenini
pakiştirir ve başarma duygusunu tatmasını sağlar. Bu
duyguyu çocuğunuzun elinden almayın.

yaşanmışlıklardan bahsetmek, yaşanan olumsuzlukları
durmadan dillendirmek, yaptığı hataları affetmemek ve
sürekli hatırlatmak çocuklarınızın sizden uzaklaşmasına
ve onları anlayacak başka birilerini aramaya iter. Bunun
yerine, affedin, dinleyin ve geçmişte yaşamayı bırakın.

sevdiğimiz kişiler tarafından değerli olduğumuzu
hissettirmek ve bilmek isteriz. Çocuklarımıza değerli
olduklarını maddi temellerle gösteremeyiz. Bu
sadece onların değerli olma algısını tamamen yanlış
şekillendirmiş olmakla kalmaz, aynı zamanda mutluluğun
temelini paraya dayandırmış oluruz. Önemli hissetmek
için sizin güzel sözleriniz ve davranışlarınız yeterlidir.

davranışlarını, söylemlerini sorgulamayı öğretin.
Bunun için sorular sorun ve cevaplar bekleyin. Asla
yargılamayın. “Ben öyle istiyorum, öyle olacak”
kalıbından uzak durarak yaklaşımda bulunun.
Çocuğunuza evet ya da hayır cevabını verirken mutlaka
gerekçesini sunun. Bu sayede o da sorgulamayı, her
söyleyeni doğru kabul etmemeyi öğrenecektir.
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SİZDEN

GELENLER

Ebrar ve Hasan Efenin Babaannesi
Zeliha GÜL

Feyza’nın Annesi
Meryem ÖZKAN

DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU

CANIM KUZULARIM

Anne olmak bende dünyanın en güzel hislerini uyandırıyor. Hele

Sizler benim her şeyimsiniz. Şu gerçek ki, torun sevgisi

ki Feyza’nın annesi olmak…. İşte size bu hisleri anlatsam kelimeler

evlat sevgisini bastırıyormuş. Yavrularıma ben bakmaya

yetersiz kalır.

başladığımda eğitimleri oldukça zayıftı. Ama biz ailece

Feyza altı aylıkken bir şeyler farkettik, hareketleri yavaşlamıştı. Bunu

kenetlenip sevgi ve sabırla emek vererek aldıkları eğitimi

anladığımız anda hemen doktora başvurduk. Feyza 11 aylıkken teşhisi

destekledik. Çok şükür bayağı da yol katettik. Ebrarım,

koyuldu. Kendisi SMA tip 2 hastası Feyza’nın hastalığını öğrendiğimde

bitanem canımıniçi, canım kızım ben bakmaya başladığımda

çok üzülmüştüm çünkü tedavisi yoktu. Kendimi toparlamam ve

2.5 yaşındaydı. Şimdi on yaşlında. Şu an çok güzel kendini

kabullenmem zaman aldı. Güçlü olmalıydım çünkü benim ilgilenmem

ifade ediyor ve verilen tüm ödevleri bizim kendisinden

gereken özel bir çocuğum vardı. Feyza’nın tedavilerine başladık,

istediğimiz her şeyi yapabiliyor. Gün geçtikçe ilerleme

aradan zaman geçince harika bir haber aldık. Feyza’nın hastalığının

kaydediyoruz. Ebrar ve Hasan Efe ikizler. Hasan Efe daha

düzelebileceğini öğrendik. Artık tutunabileceğimiz bir umut kaynağı

sonra bize katıldı. 2016 Ağustos ayı Efemin gelişiiyle

vardı. Fakat şöyle bir durum daha vardı ki, kullanması gereken ilaç

şenlendi. Ebrarla geçtiğimiz yoldan şimdi Efeyle yürüyoruz.

Türkiye’de onay almamıştı. Yaklaşık 2 yıldır verdiğimiz mücadele

Ebrar’da Efe’de inanılmaz çocuklar başardıklarına bazen biz

sonucunda ilacımız ülkemizde onaylandı. İlacımızın onay almasında

de inanamıyoruz. İkisinin de çok başarıyla ilerleyeceklerine

bizi destekleyen, yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Feyza

inanıyorum. Babaları çocukların eğitiminde çok hassas,

artık tedavisini görüyor ve günbegün gelişiyor. Biz umudumuzun

aralarında çok güzel bir bağ var. Dedeleri ve amcaları da

meyvelerini almaya başladık. Bu serüvende Feyza ile sabrı öğrendik.

onları gözlerinden sakınır. Biz aile olarak tüm enerjimizi

Buradan benim gibi olan tüm annelere sesleniyorum. Umudunuzu hiç

yavrularımızın gelişimine ve eğitimine adadık. Onlar

kaybetmeyin, çünkü umut beraberinde güzel şeyleri de getirir. Çok yol

bize Allahımın bir lütfu, bir armağanı. Sevgi ve sabırla

katettik ve başaracağımıza inanıyorum. Canım kızım Feyzam seninle

büyüttüğümüz yavrularımız inşallah vatana millete hayırlı

hayalini kurduğum herşeyi yavaş yavaş yaşıyoruz. Ve daha güzel günler

evlatlar olurlar. Onları o kadar çok seviyorum ki.. Onlar

yaşayacağımızı biliyorum. Senin o güzel

olmadan bir hayat düşünemiyorum. Allah bana güç kuvvet

mutluluklarına şahit olmak, bizi aileni

verdikçe onların başında

de çok mutlu ediyor. Seni çok seviyoruz

olacağım. Eğitimlerinde

canım kızım…

katkısı

olan

öğretmenlerimize

tüm
de

çok teşekkür ediyorum.
Bir aile gibi olduğumuz
özel eğitim kurumumuz
Mavi Denizim ailemize
de

çok

ediyorum.

teşekkür

Zihinsel
Yetersizlik
Öğrenme
Güçlüğü
Bedensel
Yetersizlik
Otizm Spektrum
Bozuluğu

İşitme
Yetersizliği
Görme
Yetersizliği
Dil ve Konuşma
Bozukluğu

Her çocuk özeldir
Bize uğramadan karar
vermeyin!
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